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دوئل هیوالها
و خواب زده ها

با سیما!
ا بهاری سریال های نمایش  او

خانگی چطور است؟

در کمک به سیل زدگان
کرامت و شخصیت انسانی آنها حفظ شود

ی فقیه در جمعیت هالل احمر در جمع سیل زدگان خوزستانی:   نماینده و

کارشناس هواشناسی:   
 گفتیم ته تهش هوا 

دو نفره می شه! 

 ۲۱ هزار ساختمان پر خطر در تهران وجود دارد

 مردم:   باز دمتون گرم
 وقت گذاشتید شمردینشون! 

    معاون رئیس: مگه ما حق نداریم مثل بقیه غافلگیر بشیم؟! 

    مردم:   حاال اگه هشدار می دادند، مگه کاری می کردید؟! 

    خواننده ای از قمیش: این قدر که من درباره   بارون هشدار می دم، هیچ کس نمی ده! 

    مومیایی:   هشدار که آرامش مسئوالن را نخراشید! 

 #ببخشید_مزاحم_استراحتتون_شدیم #جواب های_قانع_کننده #شهرونگ 

 هواشناسی: درباره بارش ها هشدار ندادیم
 چون فکر می کردیم مثل همیشه است

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتصد و هفتاد و پنجم
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جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»
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 خانم باجــی کنترل تلویزیــون را گرفته 

بود دستش و نمی گذاشــت کسی مسابقه 

فوتبال ببیند. برادرم گفت: »خانم باجی چرا 

این طوری می کنین؟ فردوســی پور رفت ها. 

این دوشنبه با هر دوشنبه فرق داره.« خانم 

باجی گفت: »من هم مثل شما ایرانی هستم. 

نو که میاد به بازار کهنه میشــه دل آزار. اصال 

از قدیم گفتن اون کــه رفته دیگه هیچ وقت 
نمیاد.« 

مادرم گفت: »پس الاقــل بزنید آن طرف 

ببینیم باالخره زینب بابــاش را پیدا کرد یا 

نه.« خانم باجی گفت: »نچ. امشب تلویزیون 

قرق است. اینترنت خانه قرق است. دستگاه 

پخش فیلم قرق است. ظرف چیپس خوری 

قرق اســت. کاناپه و تخمه آفتابگردان و دوغ 
محلی هم قرق است.« 

برادرم گفــت: »یکهو بفرماییــد در خانه 

شــرایط جنگی اعالم کرده اید.« خانم باجی 

گفت: »گفته باشم تا قسمت اول فصل آخر 

ســریال تاج و تخت را دانلود نکرده ام کسی 

ســمت وای فای نمی رود. وگرنه دستش را 
قلم می کنم.«

روح آقاجان گفت: »آهان این را بفرمایید. 

عجب پشــتکاری. اما خب اگر شما نگذارید 

فوتبال ببینم مجبورم بنشینم حرف سیاسی 

بزنم.« همه با شنیدن این حرف پشت چیزی 

پنهان شــدیم. اما خانم باجــی بی توجه به 

این حرف گفت: »چــه بهتر. هر غلطی دلت 
می خواهد انجام بده. «

برادرم قهر کرد و با پسر همسایه رفتند به 
اتاقش.

 کم کــم دیالوگ هایــی از اتــاق مجــاور
 شنیده شد:  

»حقوق نسل های آینده را تاراج کرده ایم«، 

» قانون در این زمینه ساکت است«، » تقریبا 

همه  تاالب های کشور خشک شده است« »از 

نظر قانون، نسل آینده هیچ حقی ندارد« .

توجــه خانم باجــی کم کم  جلب شــد. 

یواش یواش ُسر خورد سمت در اتاق و پشت 

دیوار اتاق سنگر گرفت. دوباره صدا شنیدیم: 

»نســل موجود اعــم از حکومــت، دولت و 

انسان ها از طبیعت سوءاستفاده کرده اند.« 

چشــم های خانم باجی هر لحظه بیشتر 
برق می زد. 

دوبــاره از تو اتــاق شــنیدیم: »در قانون 

تصویب شــده حریــم خشــک رودخانه ها 

بــه فــروش برســند«، »350 دریاچــه 

از600دریاچه زیرزمینی خشک شده است«، 

»مردم اطراف دریاچه تحت تاثیر غبار نمکی 
خواهند بود«. 

خانم باجی دیگر نتوانســت تحمل کند. 

در اتاق را باز کــرد و یهو  پرید وســط اتاق 

برادرم. با صدای بلند گفت: »کلک کی فصل 

آخر ســریال تاج و تخــت را دانلود کردی؟ 

دلت اومــد یواشــکی ببینــی؟ واااااااااو چه 

دیالوگ های خشــن و محکــم و باصالبتی. 

چقدر دیالوگ هاش با حال ما همخوانی دارد، 

خب ما را هم صدا می کــردی با هم ببینیم. 

تک خور. جیمی که نمرده؟ بگویی جان اسنو 

مرده همین گلدان را روی سرت می شکنم.« 

برادرم  هاج وواج به خانم باجی نگاه می کرد. 

گفت: »چی؟ تخت و تاج؟ نفرمایید. بازی تاج 

و تخت کجا بود؟ داشــتیم به سخنرانی اخیر 

رئیس سازمان محیط زیست گوش می دادیم.«

پســر همســایه گفت: »ولی حرف هاش 

جــوری بود کــه انگار جان اســنو راســت 

دریاچه هــا  همــه  بــه زودی  می گفــت. 

 و تاالب هــا خشــک می شــه و درواقــع
»winter is coming! 

   ساختمان پالسکو: منم خطرناک بودم که ریختم و خطرم رفع شد! 

  مردم:   الاقل اسم شون رو مثل متهمان پنهان نکنید! 

  آتش نشانی: با مشت بزنید توی دیوار، اگه ریخت بدوید بیرون! 

  مومیایی:   خوش به حال خودم، امن تر از قبر وجود نداره! 

 #فقط_اعالم_آمار_نکنید #تکان_بخوریم_قبل_از_این_که_تکان_بخوریم #شهرونگ
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همیشــه دوســت داشــتم بدانم پشت 

شمشادها چه خبر است که هرکس از آن 

بیرون می آیــد یک لبخنــد پیروزمندانه 

روی لب دارد، نمونه اش همین محســن 

حاجیلو. بنده خدا یک جوری با لبخند از 

پشت شمشاد می پرد بیرون و می خواهد با 

مــردم مصاحبه کنــد که همــان مردم 

خودشان از شوک مجبور می شوند بروند 

پشت شمشادها. شــاید پشت شمشادها 

شهری اســت که ما از آن خبری نداریم. 

مثال شــاید آن جا اگر نویسنده ای مطلب 

ششــصد کلمه ای می نویســد، مســئول 

ذیربط می آید و صد کلمه هم به آن اضافه 

می کنــد و می گویــد »پســر خیلــی 

محافظــه کار بــودی! نترس اینــا رو هم 

بنویس بابا!« یا آن جا بــرای این که بروی 

تلگرام و توییتر الزم نیست شصت تا ِسرور 

عوض کنی که بعد تازه ببینی همه کسانی 

که دستشان روی فیلترینگ است، دارند 

همانجــا مواضــع رسمی شــان را بیان 

می کنند. ممکن است پشــت شمشادها 

شهری باشــد که ما بفهمیم داور باالخره 

چرا گل اول اســتقالل به سپاهان را قبول 

نکرد و در آن گزارشــگِر بی طرف بازی هم 

بتواند از رد شــدن گل، خیلی بی طرفانه 

دفاع کند. در پشــت شمشادها شاید همه 

مردم دنیا خوشحال باشند و بیست و سی 

مجبور نباشــد هر روز از فقر و بدبختی و 

فالکت این غربی ها و به طور خاص اروپا و 

آمریکا بگوید که  همگی محتاج یک لقمه 

نان و یک تکه گوشــت و ســه تــا گوجه 

شده اند و آن جا گوجه سبز کیلویی نهایت 

10هزار تومان اســت )دقت کنید، گوجه 
سبز نه آلوچه!(

اصال شــاید پشــت شمشــادها همان 

در  »کوپــر«  کــه  باشــد  ســوراخی 

»اینترستالر« از آن رد و وارد یک بعد دیگر 

شــد و آن جا زمان خیلی دیرتر از این جا 

می گذرد و هنــوز در گذشــته مانده اند. 

حاال نه خیلی هم گذشــته، در حد زمانی 

که حسینی بای اولین بار می خواست بیاید 

صداوسیما برای تســت گزارشگری، مثال 

آن جا اشتباهی جای پارک وی خطی های 

فلکه سوم تهرانپارس را سوار می شود و به 

مصاحبه کاری اش نمی رســد. اصال شاید 

زمان آن جا یک ســال قبل باشــد و در آن 

قرار اســت مهدی طارمی آن توپ لعنتی 

را کمی این ور تر شوت کند و ما پرتغال را 

خواهیم برد. یا حتی در این اندازه که وقتی 

صبح می رویم پیاز بخریم، فروشنده نگوید 

هنوز قیمــت جدید نیامده، اصال شــاید 
همین دیروز.

شــاید هــم پشــت شمشــادها همان 

ســیاه چاله ای اســت که اخیرا عکســش 

منتشــر شــده، جایی که حتی نور را هم 

سمت خودش می کشد. آن وقت، اگر کسی 

می گفت من  هاله نور دارم، معلوم می شــد 

حرفش الکی اســت و ضایع می شد. اصال 

شــاید هرکس می رود پشــت شمشادها، 

فضانورد می شــود و به هیــچ چیزی فکر 

نمی کند. آنچنان راحــت می خوابد و اگر 

چیز بدی به ذهنش می رسد با تکان دادن 

کتف چپش، آن را از خیالش دور می کند. 

به هرحال پشت شمشــادها هرچیزی که 

هســت قطعا با دنیای ما فرق دارد، وگرنه 

این حجــم از رضایتی که بعــد از پریدن 

محســن حاجیلو از پشــت شمشادها رخ 
می دهد، طبیعی نیست.

پشت شمشادها شهریست که در آن...

تماشاخانه
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|   تو اینستاگرام صفحاتی هست که  و  ر  حرفای تحریک کننده  |

جمالت هجده ریشترِی انگیزشــی و تحریک کننده اراده پست می کنند. دیشب تو 

یکیشون خواندم »شما به خاطر این که پولی ندارید، فقیر نیستید. اگر شما آرزویی 

نداشته باشید، فقیر هستید.« با خوندن این جمله خیلی انرژی گرفتم. المصب اثرش 

نمی پرید. صبح همه چی رو با همون نگاه می دیدم: ســر کار به مدیــرم که حقوق رو واریز 

نکرده بود، گفتم شــما به خاطر بحران مالی نیســت که حقوق رو دیر میدید. شما تقویم ندارید که 

ببینید سر برجه. تو تاکســی به راننده ای که بقیه پولمو نداشت بده گفتم مشکل شما نداشتن پوِل 

خرد نیست. شــما صبحونه خوب نخوردید. خونه که رسیدم، دیدم مادرم ســوپ رو به عنوان شام 

گذاشته جلوم. گفتم مادرجان از بلدنبودن نیست که شما سوپ رو جای شام قالب میکنی به ما. شما 

خواهرشــوهِر بد ندیدی تا حاال. ضربه ای مامانم به خاطر تعریف کردن از عمه ام به سرم زد، حالم را 
سر جا آورد.

| بهتر  ر و  ر فارسی سخت با اســپویل کنندگان |

اســت تا چند روز از هر جنبده ای دوری کنید و کنج عزلت برگزینید تا 

از شر اسپویل کنندگان در امان بمانید. این موجودات به  ظاهر شبیه ما 

هستند، اما در باطن بسیار موذی تر و خطرناک ترند. این گونه  نه چندان نادر 

در همه جا زیســت می کند؛ در خانه،  محل کار، نقلیه عمومی، صفوف نانوایی
 و شبکه های اجتماعی.   

بهتر است تا قسمت جدید یک سریال را ندیده اید، حتی االمکان از برخورد با هر آدمیزادی 

دوری کنید، چرا که اســپویل کنندگان به  صورت کامال برنامه ریزی شــده به شما نزدیک 

می شوند، سر صحبت را باز کرده و در موقع مناسب زهرشان را می ریزند. 

حتی اگر شما هم نخواهید آنها با شما سخن خواهند گفت. اگر سوار مترو شوید، می شنوید 

که چند نفر با صدای غرا و بلند، درحال  تحلیل قسمت جدیدند. اگر تاکسی دربست بگیرید، 

راننده از توی آینه شما را نگاه کرده و می پرسد:  »این داستان جان اسنو هم کار  خودشون بود 

نه؟«. حتی اگر تصمیم بگیرید تا محل کار پیاده بروید، اپلیکیشنی که قدم هایتان را می شمارد 

پیام خواهد داد: »اگه  میخوای مثل آریا وسط راه اون بال سرت نیاد یه ذره تندتر راه برو! «

ما هم برنامه مان برای در امان ماندن از اسپویل، این بود که مثل تیم کوک، 5 صبح ساعت 

بگذاریم و بیدار شویم و منتظر بمانیم تا  یک نفِر دیگر که زودتر بیدار شده برای مان لینک دانلود 

همراه با زیرنویس بفرستد، قسمت جدید را دانلود کنیم، ببینیم و بعد برویم  سرکار. اما این هم 

مثل تمامی کارهایی که در زندگی قرار بود به خاطرش 5 صبح بیدار شویم و هیچ وقت نشدیم، 

بی نتیجه ماند.  بنابراین، این چند روز را مرخصی گرفتیم و منتظریم که قسمت جدید دانلود 

شــود، موبایلمان را هم خاموش کرده ایم. بعد از این که این  قسمت را دیدم، روشنش کرده و 

کامنت ها را می خوانم، چراکه هرکامنت می تواند حاوی مقادیر خطرناکی از اسپویل باشد. بعد 

از آن  قسمت جدید را سکانس به سکانس برایتان تحلیل خواهم کرد. 

ن | ار    |                       |
naeemator@gmail.com

يادداشت ۲

ی تنها نیست! ا هشت بزنید می

رسول بهروش
روزنامه نگار

برنامه محمدحسین میثاقى رسما جانشین نود شده و این 
شب ها بعد از مسابقات مختلف داخلى روى آنتن مى رود. هربار 
پخش این برنامه هم خوراك مناسبى به فعاالن فضاى مجازى 
مى  دهد تا حســابى از خجالت شــاگرد به اصطالح «ناخلف» 
دربیایند و جاى خالى عادل فردوسى پور را فریاد بکشند. میثاقى 
همچنان نقش اول بازى بیزارى است، براى مردمى که بیش از 
هر چیز دیگرى به یک سوژه نفرت براى تخلیه روحى نیاز دارند؛ 
یک روز فالن بازیگر، یک روز فالن سلبریتى و یک روز هم فالن 
فوتبالیست؛ حق و ناحقش زیاد مهم نیست؛ آن چه اهمیت دارد 
این است که باالخره یک نفر پیدا شود و ما دق و دلى مان را سرش 
خالى کنیم. یک نفر که در جامعه همیشــه دوقطبى ما، نقش 
قطب شر را ایفا کند و فرصت مطلوب را براى «خیرنمایى» به ما 
بدهد. حاال میثاقى این نقش را برعهده گرفته است. این که چقدر 
سزاوار نشستن در چنین جایگاهى است، خودش بحثى جداگانه 
محسوب مى شود. پرســش کلیدى اما این است که معترضان 

امروز چقدر به اصولى که سنگش را بر سینه مى زنند، وفادارند؟
کلیدواژه هاى حمالت بى پایان به میثاقى چیزهایى شــبیه 
نمک نشناسى، ناسپاسى، خیانت و جفاکارى است؛ اما آیا فکر 
کرده ایم این اصول ارزشــمند در زندگى عادى و روزمره خود 
ما چقدر نقش دارند؟ تعارف کــه نداریم. براى اصالح باید خود 
انتقادى کرد. اول باید ایرادها را گفت و بعد به رفع آنها امید بست. 
اگر از آن دسته کسانى هستید که کلیشه «ما بهترین مردم دنیا 
هستیم» را قبول دارند، همین حاال این مطلب را رها کنید. در غیر 
این صورت انصاف بدهید که پدیده هایى مثل زیرآب زنى و تصرف 
ناحق جایگاه دیگران چقدر در جامعه ما رایج و عادى اســت؟ 
رجحان دادن رابطه بر ضابطه، چنان در سرزمین ما رواج یافته 
که امروز اگر یک نفر روابط خاصى داشته باشد و از آن استفاده 

نکند، خیلى ها او را «بى عرضه» مى خوانند. در حقیقت بسیارى 
از ما، آن آدم هایى که وانمود مى کنیم، نیستیم. مردمى که در این 
کمپین هاى اجتماعى- مجازى از همه اصول واالى انسانى دفاع 
مى کنند، وضع کوچه و خیابان و کار و زندگى شان باید خیلى 
پاکیزه تر از این باشد. ما که رگ گردن  مان براى مظلومیت عادل 
باد مى کند، در زندگــى خودمان چقدر پاى همکار، پاى رفیق، 
پاى استاد ایستاده ایم؟ همین حاال که فشار اقتصادى باال گرفته 
و موج هاى ویرانگر تعدیل باعث خانه نشینى کارگران شده، کدام 
همکار ابقا شده از همکار اخراجى اش حمایت مى کند و اصال به 
یاد اوست؟ صد البته که مهمترین توجیه این سکوت، درد معاش 
است؛ اما ما همین توجیه را هم برازنده امثال میثاقى نمى دانیم.  
این یک واقعیت پیچیده و تلخ است؛ خیلى از ما همیشه دوست 
داشته ایم دیگران همان چیزى باشند که ما دل مان مى خواست 

باشیم، اما نشدیم!
یکى از مدیران بســیار محترم تلویزیون در ســال هاى 
نه چندان دور، در نقد رفتار اخیر میثاقى از حکایتى قدیمى 
مثال مى زد:   «ســال ها پیــش، پدر من یک نفــر را براى 
گچ کارى به خانــه آورد. در میانه هاى راه اختالفى به وجود 
آمد و کار نیمه تمام ماند. سراغ هر کدام از گچ کارهاى شهر 
که رفتیم، ادامه کار را نپذیرفتند و گفتند با خودش توافق 
کنید برگردد. ما هم ناچار شدیم و نفر اول را بازگرداندیم.» 
مثال قابل اعتنایى اســت، اما بیایید فــرض کنیم چنین 
اتفاقــى در زمانه فعلــى رخ بدهد؛  آیا بــاز همان وحدت و 
پشــتیبانى صنفى و اجتماعى را خواهیم دیــد؟ احتماال 
این بار نه تنها گچ کارهاى دیگــر کار را قبول مى کنند، بلکه 
بعضا تا جایى که بتواننــد از نحوه کار نفر قبلى بدگویى هم 
خواهند کرد. ایــن روزها، روزهاى دیگرى اســت. همه ما 
شبیه هم شده ایم. فرهنگ یک پدیده همگانى است. نباید 
آن را جزیره اى ببینیم. هشتگ زده اند که فردوسى پور تنها 
نیست، اما درست تر آن است که بنویســیم «میثاقى تنها 

نیست!»

حاشيه  نوي�

ار باد! ان ها م صر  از  آ
فارغ از حاشیه هاى معمول این روزها به این ماجراى تازه 
نگاه کنید؛ عادل فردوسى پور دیگر جایى در آنتن تلویزیون 
ندارد، شنیدن گزارش هایش هم به یکى از آرزوها بدل شده 
(و چقدر در برد لیورپول و چلســى جاى خالى اش احساس 
مى شد تا براى تیم محبوبش فریاد بکشد و از آن جمله هاى 
طالیى خلق کند) و حاال گویى تابلوى تعویض باال رفته باشد، 
عباس قانع به میدان گزارش فوتبال وارد مى شود. آن هم نه در 
شبکه ورزش -که پیش از این هم یکى دو بار تجربه اش کرده 
بود- نه براى والیبال و فوتبال ساحلى و فوتبال شهرستان، 

بلکه براى گزارش بازى تیم پرطرفدار رئال مادرید از شبکه 3.
حاال که این متــن را مى خوانید البد گزارش دیشــب او 
را دیده اید یا شــنیده اید. بیایید تصور کنیــم که در کارش 
موفق بوده و یکى از بهترین گزارش ها را ثبت کرده اســت و 
شنوندگان هم راضى بوده اند ولى این جابه جایى، این قدر در 
دلش کنایه دارد که نیاز به فرض دیگرى نیســت؛ این که در 
تلویزیون کنونى ما، جا براى عادل فردوسى پورها روزبه روز 

تنگ تر مى شود.
ادامه در صفحه 
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يادداشت يک

هره های مشهور به آسی دیدگان دما 
هنگامی که مردمی دچار سیل و زلزله 
می شــوند، زندگی آنان زیر و رو می شود، 
خانه و اموال خود را از دســت می دهند و 
بسیاري از آنان درآمدشان را نیز از دست 
می دهند؛ چه بســا افــرادي از خانواده و 
نزدیکانشان کشــته یا مصدوم و معلول 
شــوند و... به همین دلیل نیازهاي عادي 
خود را نمی توانند تأمین کنند. نیاز به غذا 
و پوشاك، مسکن، امنیت، دارو و درمان و 
نیازهاي روانی و عاطفی در منطقه زلزله و 
سیل زده به وجود می آید؛ هر کدام از این 
نیازها باید به گونه اي خاص تأمین شود، 
نیاز بــه امنیت از طریق پلیــس و نیروي 
نظامی و نیازهاي مادي باید از طریق یک 
سازوکار متمرکز و سازماندهی شده مثل 
هالل  احمر یا جمعیت ها و گرو هاي امدادي 
و... تأمین شود. ولی نیازهاي روانی و عاطفی 
دایره گســترده اي دارند و افراد بویژه افراد 
شناخته شده می توانند بخشى از این نیازها 
را تأمین کنند؛ نیاز احساس تعلق داشتن به 
جامعه و اینکه فرد احساس کند فراموش 
نشده اســت، اینکه مورد محبت دیگران 
اســت، اینکه مورد احترام اســت. اینها 
مواردي اســت که همه به آن نیاز داریم و 
در شرایط عادى به نحوي تأمین می شود 
ولی نیاز به این امور پس از وقوع زلزله بیشتر 
و تأمیــن آن نیز دچار اختالل می شــود، 
دقیقا همان طور که تأمین غذا و مســکن 
آنان دچار مشکل می شــود. چه کسانی 
بهتر از دیگران می توانند در جهت تأمین 
این نیازها اقدام کنند؟ کســانی که براى 
مردم شناخته شده هستند. ورزشکاران، 
هنرمندان، سیاســتمداران، روحانیون و 
همه سرشناســان قادرند نقش مهمی در 

این زمینه ایفا کنند.
برخى از این افراد عالقه دارند که از طریق 
جمع آوري و توزیــع کمک هاي مادي به 
کمک آسیب دیدگان بشــتابند. این کار 
خوب و عالی اســت ولی انجام فردي آن 
معموال خیلی موثر و مفید نیست. بهترین 
کار کمک به گردآوري این کمک ها و توزیع 
آن از طریــق نهادهاي عمومــی یا مدنی 
موجود است ولی به موازات آن افراد مشهور 
می توانند با حضور مستقیم خود در منطقه 

و ابراز همدردي و نیــز ارایه حمایت هاي 
روحــی و روانی نشــان دهند کــه مردم 

آسیب دیده  مورد حمایت کامل قرار دارند.
فراموش نکنیم که حتی چنین حضوري 
نیز باید بــه نحوي با هماهنگــی مردم و 
کنشگران محلی صورت گیرد. این روزها 
افراد زیادي براي کمک به ســیل زدگان 
و کــودکان آنان به مناطق آســیب دیده 
می روند، گر چه انگیــزه آنان به طور قطع 
و یقین کمک به مردم اســت ولی معلوم 
نیست که در عمل نیز چنین هدفی محقق 
شــود؛ زیرا وضعیت در آن مناطق کامال 
غیر عادي اســت و چه بســا یک حضور 
هماهنگ نشــده موجب بروز مشکالت 
بیشتري شود. از همه مهمتر اینکه حضور 
در منطقه آسیب دیده به تنهایی مشکلی را 
حل نمی کند. باید آشنایی کلی با مردم و 
چگونگی مواجهه با آنان را در شرایط خاص 
و بحرانی داشت؛ چرا که در غیر این صورت 
ممکن اســت نتایج مثبتی حاصل نشود. 
براى نمونه مردم نسبت به عکس گرفتن 
تبلیغاتى و سلفى خیلى حساس شده اند 
و این حساسیت درست هم هست. گویى 
براى عکس گرفتن به آنجــا مى روند و نه 

کمک کردن یا ابراز همدردى.
اگــر کســی می خواهد بــه منطقه 
آســیب دیده برود، باید بــراي خود یک 
مأموریت مشخص تعریف کند؛ به همین 
علت نیازمند داشتن اطالعات کامل از آن 
منطقه اســت. بدون اطالعات و آشنایی 
و ارتباطات محلی رفتن به هر منطقه اي 
ممکن اســت نه تنها مفید نباشــد بلکه 
زیان هم به وجــود آورد. بایــد از طریق 
افراد و گروه هاي آشــنا به منطقه و حاضر 
در آنجا وارد محیط آســیب دیده شــد. 
آسیب دیدگان حساس هستند و ممکن 
است واکنش هایى نشان دهند که مطلوب 
ما نباشد ولى باید وضع آنان را درك کرد و 
با بهترین رفتار و محبت به آنان پاسخ داد 
و دچار اشتباه اســتاندار خوزستان نباید 
شــد و از همه مهمتر اینکه تــازه ابتداي 
راه هســتیم؛ این رفت وآمدها می تواند و 
مى باید تداوم داشته باشد؛ مراحل سخت تر 

آسیب دیدگان در راه است.

۱    صفحه 

شهروند از حال و هوای شهر سیل زده ای  گزارش 
که این روزها میزبان کم مردم ایران است  

 مردم دوباره
پلدختر را می سازند

قوانین جدید سامانه حمل و نقل اینترنتی
اعترا بسیاری از کاربران را به همراه داشت

ی از سیل  ارا ناش در صور تمایل برای جبران خس
تان های مختل می توانید ان در اس ن ه همو ب

 از راه های زیر اقدام کنید: 

* * #
  

نزد تمامی بان های کشور به نام هالل احمر 
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گفت وگو با پسر گمشده ای که پس از ۲ سال مادرش را
در ی برنامه تلویزیونی در عرا پیدا کرد
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ماجرای عجیب یکی از بازماندگان 
نسل کشی حلبچه

نقره داغ عمومى
به شیوه اسنپ
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